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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan. Dengan mempelajari matematika dipersiapkan peserta 

didik agar dapat bersaing dengan menggunakan pola pikir yang kreatif, inovatif 

dan imajinatif (Utami, 2014). Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pola 

pikir dan kreatifitas siswa salah satunya dengan cara memberikan sebuah masalah 

matematika. Bagaimana siswa dapat memecahkan suatu masalah yang diberikan 

dengan menggunakan kemampuannya. Kemampuan memecahkan masalah 

merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang agar dapat 

menempuh kehidupannya secara lebih baik (Anggo, 2011). 

Diperlukan strategi-strategi dalam memecahkan suatu masalah (Mahromah 

& Manoy, 2013). Peserta didik dapat menentukan sendiri strategi apa yang akan 

digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan matematika. Sudah lebih dari 

dua dekade yaitu sejak tahun 1980, isu pemecahan masalah telah menjadi 

perhatian sangat serius dari kalangan komunitas pendidikan matematika. 

Kenyataan menunjukan pemecahan masalah masih belum berkembang secara 

optimal dalam pembelajaran sekolah (Eviliyanida, 2010). Strategi utama dalam 

pemecahan masalah adalah penalaran matematis. Penalaran matematis siswa 

berperan sangat penting dalam pemecahan masalah dan perlu dikembangkan 

dalam pembelajaran. (S. R. Yunus dan I. G. M. Sanjaya, 2013).  
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National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2014) menetapkan 

salah satu standar proses matematis yang harus dimiliki siswa dan dapat mereka 

gunakan saat berkembang di sekolah yaitu penalaran (reasoning). Ball, Lewis & 

Thamel (dalam Widjaja, 2010) menyatakan “mathematical reasoning is the 

foundation for the construction of mathematical knowledge”. Hal tersebut berati 

penalaran matematika adalah fondasi untuk mendapatkan atau menkonstruksi 

pengetahuan matematika. Matematika dan penalaran matematika merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui penalaran, 

dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Siswa 

dapat berfikir dan menalar suatu persoalan matematika apabila telah dapat 

memahami persoalan matematika tersebut (Bani, 2011).  

Tingkat penalaran siswa di Indonesia dirasa kurang.  Rendahnya kemampuan 

penalaran siswa terjadi karena para siswa jarang diberikan latihan soal penalaran. 

Guru tidak membahas dan memberikan soal yang berkaitan dengan kemampuan 

penalaran (Yosefa & Nurjannah, 2006).  Seperti hasil observasi yang dilakukan 

oleh Burais, Ikhsan, & Duskri (2016) kemampuan penalaran matematis siswa 

SMP masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil ujian semester ganjil siswa kelas 

VIII tahun pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% siswa 

yang mampu menyelesaikan soal-soal penalaran.  

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penalaran matematis peserta 

didik adalah faktor desain pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan 

bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematisnya. 

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendesain pembelajaran yang tidak 

hanya meningkatkan hasil belajar peserta didik, tetapi juga mampu 
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mengembangkan kemampuan penalaran matematisnya dalam memecahkan 

masalah (S. R. Yunus, I. G. M. Sanjaya, 2013). Siswa cenderung memecahkan 

masalah sesuai dengan materi dan informasi yang diberikan guru tanpa 

mengembangkan kemampuan penalaran dan kecerdasannya sendiri yang mungkin 

kurang diperhatikan oleh pengajar. Menyadari fakta tersebut, siswa perlu 

mendapat perhatian dalam pembelajaran untuk mengembangkan dan menggali 

penalaran matematisnya. Guru hendaknya dapat membuat siswa tertarik dan 

merubah pola belajar yang cenderung menerima menjadi lebih aktif dalam belajar 

sehingga siswa dapat menggunakan penalarannya (Utami, 2014).  

Mengingat pentingnya kemampuan penalaran siswa maka perlu dilakukan 

analisa lebih jauh tentang kemampuan penalaran matematis siswa. Analisa ini 

berupa tingkat penguasaan kemampuan penalaran matematis siswa setelah 

mengikuti suatu pembelajaran serta ragam kesalahan siswa dalam menjawab soal-

soal kemampuan penalaran (Ario, 2016). Pembelajaran yang menuntut peserta 

didik agar belajar lebih banyak dan menggunakan berbagai kemampuannya 

diperlukan sebelum dilakukan analisis kemampuan penalaran matematis siswa. 

Setiap siswa mempunyai representasi tersendiri untuk menggunakan penalaran 

matematisnya dalam memecahkan sebuah masalah. Pembelajaran yang dapat 

menjadikan peserta didik sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran. Salah 

satu strategi pembelajaran yang memenuhi karakter tersebut adalah pembelajaran 

berbasis masalah dengan pendekatan multiple representations. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang 

berfokus pada penyelidikan dan pemecahan masalah khususnya masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah dalam 
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penerapannya menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang melibatkan siswa 

aktif dalam memecahkan suatu masalah (Fitria, Tomo, & Haratua, 2013). Inti dari 

pembelajaran berbasis masalah ini adalah penyajian situasi autentik dan bermakna 

yang bertindak sebagai landasan bagi penyelidikan dan inkuiri siswa (Arends 

Richard, 2013) 

Pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran dimana 

pembelajaran dengan masalah yang menjadi basisnya, artinya proses 

pembelajaran diawali dengan suatu masalah yang harus diselesaikan. Ketika 

masalah dimunculkan, peserta didik dituntut untuk menginterpretasi masalah, 

mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengevaluasi alternatif solusi, dan 

mempresentasikan solusinya (Noer, 2011). Pembelajaran ini diawali dengan 

penyajian masalah yang dirancang dalam suatu konteks yang relevan dengan 

materi yang akan dipelajari. Pembelajaran ini mendorong siswa memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman konsep, memiliki kemandiran belajar, keterampilan 

berpartisipasi dalam kelompok dan penalaran kemampuan pemecahan masalah 

(Permana & Sumarmo, 2007). 

Multiple representations dapat diartikan sebagai suatu cara menyatakan 

suatu konsep melalui berbagai cara, bentuk, atau format yang berbeda (Astuti, 

2013). Labeke & Ainsworth (dalam Meij & Jong, 2003) mengatakan “many 

advantages are claimed for multi-representational learning environments. By 

using multiple representations it is hoped that learners benefit from the properties 

of each representation and that ultimately this will lead to a deeper understanding 

of the subject being taught” yang berarti banyak keuntungan diklaim untuk 

lingkungan belajar multi representasi. Dengan menggunakan banyak representasi, 
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diharapkan peserta didik memperoleh manfaat dari sifat masing-masing 

representasi dan pada akhirnya hal ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang subjek yang diajarkan. 

Multiple representations membangun suatu konsep dan mengatasi 

permasalahan, membantu dalam memecahkan masalah, serta membantu untuk 

menyikapi masalah (Irwandani, 2011).  Melalui representasi yang  beragam, akan 

menciptakan suasana pembelajaran dengan peran aktif seluruh potensi yang 

dimiliki seseorang, mengaktifkan kemampuan belajar (learning ability) 

(Abdurrahman, Liliasari, Rusli, & Waldrip, 2011). Potensi yang beragam seperti 

cara bernalar matematis dari setiap siswa lebih dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran yang menggunakan berbagai representasi. 

 Representations melibatkan cara yang digunakan oleh peserta didik guna 

mengkomunikasikan bagaimana mereka menemukan solusinya. Peserta didik 

dapat membangun kepercayaan diri melalui bentuk representasi yang dipilihnya, 

peserta didik akan merasa tidak kehilangan rasa percaya diri, tidak merasa takut, 

dan tidak  minder dalam memberikan penjelasan atas jawabannya (Hutagaol, 

2013).  “The purpose of the constraining representation is not to provide new 

information but to support the learners’ reasoning about the less familiar 

representation” yang berarti adalah tujuan dari representasi yang menghambat 

adalah tidak memberikan informasi baru namun untuk mendukung penalaran 

peserta didik tentang representasi yang kurang dikenal (Ainsworth, 1999). 

Pembelajaran dengan pendekatan multiple representations memiliki peran 

sentral dalam pendalaman penguasaan konsep, mengakomodasi sejumlah 

perbedaan latar belakang dan kecerdasan siswa, serta dapat meminimalisasi 
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hambatan dan keterbatan siswa dalam berinteraksi dengan topik ilmu yang 

dipelajari (Abdurrahman et al., 2011). Pendekatan pembelajaran ini merupakan 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan informasi dalam berbagai bentuk 

sehingga memberikan siswa memahami materi dan bernalar dalam bentuk 

representasi yang berbeda. Terlebih untuk memecahkan masalah matematika, 

dengan basic kecerdasan yang berbeda siswa dapat menyelesaikan masalah 

tersebut sesuai dengan kemampuan penalaran yang dimiliki tanpa membatasi 

kecerdasakan dan kemampuannya. 

Mengingat pentingnya kemampuan untuk memecahkan masalah 

matematika, siswa perlu meningkatkan penalaran matematisnya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, perlu adanya analisis kemampuan penalaran matematis 

siswa pada pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan multiple 

representations. Oleh karena itu, akan diadakan penelitian tentang hal tersebut 

dengan judul : “Analisis Penalaran Matematis Siswa pada Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Pendekatan Multiple Representations”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan berorientasi pada latar belakang masalah, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan multiple representations? 

b. Bagaimana penalaran matematis siswa setelah pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan multiple representations? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan multiple representations. 

b. Mendeskripsikan penalaran matematis siswa pada pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan multiple representations. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari timbulnya salah penafsiran dan penyimpangan dari 

rumusan masalah serta tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah, yaitu : 

a. Penelitian hanya meneliti siswa SMP N 1 Nalumsari Jepara kelas VII semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018 pada pembelajaran perbandingan. 

b. Peneliti meneliti penalaran matematis siswa dalam memecahkan masalah. 

Penalaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses berpikir yang 

dilakukan dengan cara untuk menarik kesimpulan.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, bahan 

masukan serta pertimbangan pembelajaran agar pembelajaran kedepannya 

menjadi lebih baik. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pilihan bagi guru dalam memilih 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajar matematika dalam 

meningkatkan penalaran matematis siswa dalam memecahan masalah. 

d. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah 

pengetahuan terutama bagi penulis. 

e. Bagi pihak lain diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan perbaikan 

pembelajaran yang bertumpu pada representasi. 

1.6 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Penalaran matematis merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan 

cara untuk menarik kesimpulan. Proses berfikir untuk menarik kesimpulan 

yang logis, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan 

hubungan dan memperkirakan jawaban dan proses solusi. 

b. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang diawali dengan 

menghadapkan masalah matematika pada siswa. Pembelajaran dimana 

diajukan pertanyaan atau masalah untuk dapat diselesaikan oleh siswa. 

c. Pembelajaran dengan pendekatan multiple representations merupakan 

pembelajaran dimana guru membimbing siswa untuk memberikan beragam 

representasi dalam proses pembelajarannya. 

 

 


